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Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

Zápis ze zasedání 

Řídící rada 

[ Řídící rada projektů ÚZIS podpořených z projektů OP Zaměstnanost 

Zasedání/schůze předsednictva 

Místo konání: Datum konání: 30.5.2019 

Typ jednání: 

Zasedací místnost 116, ÚZIS ČR 

7. zasedání/schůze předsednictva Čas: 13:00-14:30 

JUDr. Radek Policar , Mgr. Radek Bližňák, Mgr. Josef Kettner, Mgr. Michal 

Přítomní: 
Duspiva, JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová, RNDr. Jitka Soukupová Ph.O., Ing. 
Jan Linda, PhDr. Karel Hejduk, RNDr. Ondřej Májek, Ph.O., Ing. Klára 
Muselíková 

Omluveni: 
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.O., Ing. Helena Rognerová Helena, prof. MUDr. 
Rostislav Vyzula, CSc., Ing. Milan Blaha, Ph.D. 

Program zasedání/schůze předsednictva Řídící rady 

Bod programu 

1. Přivítání a představení programu jednání - Ing. Klára Muselíková (příloha č. l) - program
byl schválen bez připomínek

2. Shrnutí realizace projekt NZIS a představení - Ing. Klára Muselíková (příloha č. 2)
Řídící radě byly poskytnuty souhrnné informace o ukončeném projektu: 

celkové čerpání za dobu realizace 
změny v projektu a problémové VZ 

Byla předána informace o naplnění všech výstupů projektu a jejich zveřejnění 

16 ks inovovaných metodik k registrům NZIS (http://www.uzis.cz/zavazne-pokyny) 
analytický reporting (dostupný zde: https://reporting.uzis.cz/) 
I I ks interní webový reporting 
14 ks kontrolní vazby a datové standardy (http://www.uzis.cz/datova-rozhrani) 

Aplikace pro správu výkonů a klasifikačních procedur (https://szv.mzcr.cz/) 
Aplikace pro správu číselníků - pod JTP (https://ereg.ksrzis.cz/jtp/cms/JSCO 
ISIN - pod JTP (https://ereg.ksrzis.cz/jtp/cms/lSINO 
Další aplikace vyvinuté v rámci projektu pro komplementární projekt DRG -
Grouper, Pre-grouper, Datové úložiště referenčních nemocnic 

- Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS)



Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost ÚZ(JS 

Informace o splnění indikátoru 6 00 00 ve výši 60 osob, počet proškolených osob v projektu 
je roven 61 
Informace o zajištění nepovinné udržitelnosti výstupů projektu - jejich začlenění do 
standartních úkonů ÚZIS 

Usnesení ŘR 7/2019/1: Řídící rada vzala na vědomí ukončení realizace projektu NZIS. 
Jednomyslně. 

3. Představení návazného projektu „eHealth a vzácná onemocnění" - RNDr. Jitka Soukupová, 
Ph.O. (příloha č. 2) 

Řídící rada byla informována o nově připravovaném projektu s názvem „Optimalizace 
postupů při integraci prvků elektronického zdravotnictví do procesů ÚZIS a tvorba 
informačního systému vzácných onemocnění v ČR", který bude podán v rámci výzvy č. 025 
OP Zaměstnanost 

Plánovaný termín zahájení 1. I O. 2019 
Délka realizace: 36 měsíců 
Předpokládaný rozpočet: 50 mil. Kč. 

Seznámení s dílčími cíli projektu: 
Řízení a metodické vedení adaptace NZIS do IDRR 
Vytvoření Informačního systému pro vzácná onemocnění 
Pořízení a správa databázových softwarových nástrojů pro rozsáhlé analýzy státní 
správy v resortu zdravotnictví 
Vzdělávání v oblasti implementace a rozvoje elektronického zdravotnictví (eHealth). 

Usnesení ŘR 7/2019/2: Řídící rada vzala na vědomí návazný projekt. 
Jednomyslně. 

4. Projekt DRG - průběžná zpráva o realizaci a implementační fázi projektu - Ing. Jan Linda 
(příloha č. 3) 

Řídící rada byla informována o vývoji projektu od posledního zasedání Rady: 
Stabilizovaná síť odborných asistentů RN - 154 
Stabilizovaná síť referenčních nemocnic - 44 
Mírně nenaplnění personální úvazky 
Informace o činnosti Řídící rady pro implementaci DRG - jako poradní orgán 
ministra zdravotnictví - zástupci ÚZIS ČR, MZČR, zdravotních pojišťoven a 
asociací poskytovatelů lůžkové péče 
Vyhodnocení výsledků zpracování dat za 2018 
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- 2Q 2019 probíhající sběr dat 
Dokončení nové verze CZ-DRG 2.0 

Ú�JS 

Byly představeny termíny plánovaných konferencí v rámci projektu DRG, tedy: 
- Konference Klasifikon 2019, v termínu 22. - 23. 10. 2019 

Konference DRG Restart 2019, v termínu 13. - 14. 1 l. 2019 

Usnesení ŘR 7/2019/3: Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

5. Aktuální stav realizace projektů Národního koordinačního centra (SCR I.) a Datové 
základny realizace screeningových programů (SCR II.) - RNDr. Ondřej Májek, Ph.O. 
(příloha č. 4) 

RNDr. Májek podal zprávu o stavu realizace výše uvedených projektů a jejich návazností. 
V rámci projektu NKC bylo provedeno: 

- Vytvořeny koncepty metodických materiálů: životní cyklus, hodnocení dopadu 
technologií ve zdravotním screeningu, realizace pilotního projektu, atributy 
implementace národního programu, atributy monitoringu 

- V současné době dochází k nasmlouvání pracovišť a pracovníků. 
- Došlo k nasmlouvání centrálního biochemického vyhodnocení - VFN. 

Řídící rada byla dále informována, že dochází ve zpoždění projektu NKC, kdy toto zpoždění 
bude řešeno formou podání Žádosti o změnu na ŘO o prodloužení projektu. Předpokládaná 
doba prodloužení projektu je o 9 měsíců, tedy do I 0/2021. 
V rámci projektu Datové základny bylo provedeno: 

Připravena webová aplikace RedCap - nástroj pro flexibilní sběr dat v pilotních 
projektech, naprogramována pro sběry ve všech pilotních projektech. 

Členové Řídící rady byli pozváni na plánovanou konferenci PREVON 2019, která se bude 
konat 22. - 23. 10. 2019 v Praze. 

Usnesení ŘR 7/2019/4: Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

6. Aktuální stav dílčích pilotních screeningových projektů - PhDr. Karel Hejduk (příloha č. 5) 
Řídící rada byla informována o plné realizaci 11 screeningových projektů, jejichž zahájení 
proběhlo v roce 2018 a 2019: 

Realizace všech dílčích SCR programů probíhá pod záštitou příslušných odborných 
společností. 
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Přípravná fáze projektů trvala delší dobu oproti plánovanému harmonogramu. 
Projekty mají nepatrné zpoždění v realizaci, způsobené zejména zdlouhavým 
procesem zajištění smluv o spolupráci se ZZ. 
Došlo ke zdržení realizační fáze pilotních projektů v řádu měsíců, což vedlo 
k pomalejšímu čerpání finančních prostředků. Projekty budou separátně diskutovat 
s ŘO snížení výše finančních milníků či jeho posunutí v čase. 

Usnesení ŘR 7/2019/5: Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

7. Datová základna psychiatrie - RNDr. Jitka Soukupová, Ph.O. (příloha č. 6) 
RNDR. Soukupová seznámila Řídící radu s postupem projektu Datové základny psychiatrie 
a s plánovaným Informačním systémem pro psychiatrii, jehož formátem výstupu bude 
Národní portál psychiatrické péče. Informovala o: 

Struktuře plánovaného IS pro psychiatrii 
Aktuálních datových výstupech a jejich zobrazení ve formátu mapových výstupů 
Národním portálu psychiatrické péče - jeho první online verzi, která však není 
finální a budou probíhat další úpravy. 

Usnesení ŘR 7/2019/6: Řídící rada vzala na vědomí. 
Jednomyslně. 

Zapsala: Ing. Klára Muselíková Dne: 4.6.2019 

Ověřil: prof. RNDr. L.Dušek, Ph.O. Dne: 4. 6. 2019 

PŘÍLOHY 

l. Program jednání, kontrola plnění úkohi 

2. Shrnutí projektu NZJS a návazný projekt 

3. Projekt DRG - průběžná zpráva o realizaci projektu 

4. Projekty NKC a Datová základna realizace SCR programů 

5. Priiběžná zpráva o pilotních SCR projektech 

6. Projekt Data pro psychiatrii - průběžná zpráva o realizaci projektu 

Podpis: 

Podpis: 


